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القضايا األخالقيت يف الفلسفت األفالطونيت
ابحاث الطفولة واالمومة/جامعة دٌالى

د  .فرات أمٌن مجٌد مركز

املقـدمت :
تعد مشكلة االخالق من المشاكل الربٌسٌة فً الفلسفة فمد حظٌت باهتمام الكثٌر من
الفالسفة وشؽلت حٌزا كبٌرا من كتاباتهم وفلسفاتهم كما حظٌت باهتمام أفالطون وشؽلت تفكٌره
واحتلت حٌزا كبٌرا من فلسفته فمد اوالها افالطون جل اهتمامه وتفكٌره كما اخضع اؼلب
فلسفته لالخالق .
لذلن كان هدؾ البحث تسلٌط الضوء على فلسفة أفالطون بصورة موجزة واعطاء
تعرٌفات للمٌم األخاللٌة بؽٌة الدخول الى المضاٌا األخاللٌة األفالطونٌة موضوع البحث ،
فؤفالطون أخاللً فً كل كتاباته  ،فمهما كانت الفكرة التً ٌتناولها  ،سواء كانت طبٌعٌة  ،او
سٌاسٌة او فنٌة فهدفه األول أخاللً كما ان الهدؾ العام لفلسفة أفالطون هو بناء مدٌنة فاضلة
ٌدٌر شإونها الفالسفة وٌسودها المانون وتتوفر فٌها الحكمة والخٌر والنظام والعدل االمر الذي
ٌعكس اهمٌة البحث كونه ٌنالش موضوع على لدر كبٌر من االهمٌة اال وهو االخالق وفٌلسوفا
ذا مكانة اكبر فً تارٌخ الفكر الفلسفً .
حياة أفالطون :
ولد افالطون نحو (  344 – 424ق م ) بؤثٌنا وعاش بها معظم سنوات حٌاته التً
تجاوزت الثمانٌن ولم ٌؽادرها اال لفترات بلؽت فً مجموعها نحوا من ستة سنوات  ،لضى منها
ثالث سنوات فً فٌؽارا بعد موت استاذه سمراط حٌث نزل فً ضٌافة اللٌدس المٌؽاري وهو
اكبر تالمٌذ سمراط سنا وكان لد افتتح ما ٌشبه المدرسة وتجمع السمراطٌون حوله  ،ثم ؼادرهم
افالطون مطوفا فً البالد  ،ثم رحل الى سرالوصة ولد اعتلى عرشها الملن دٌونٌسٌوس الكبٌر
 ،وكان من اهل الفكر  ،اال انه كان طاؼٌا مستبدا وكان له صهر ٌمال له دٌون ربطت الصدالة
بٌنه وبٌن افالطون  ،وكان افالطون ٌطرق ابواب الملون لعله ٌجد اذنا صاؼٌة الفكاره فً
الحكومة العادلة  ،وٌبدو ان الوشاة اولعوا بٌن الملن وصهره فنمم علٌه وتدخل افالطون
فاستوجب علٌه الؽضب  ،ونفى الملن صهره دٌون وطلب افالطون االذن بالرحٌل  ،وشن
الملن فً امره واخالصه فؤرسله الى اناس باعوه رفٌما فً مدٌنة اجٌنا لوال ان افتداه احد
معارفه وكادت السٌاسة تورد افالطون حتفه ولعله ورث االهتمام بالسٌاسة من اسرته العرٌمة ،
وكانت اسرة ارستمراطٌة راهنت على الحزب االرستمراطً فلما ال الٌه الحكم وبؽى واستبد
بالشعب ساءت عاللاتهم بالحكومة الدٌممراطٌة التً تولت بعده  ،ونال افالطون بعض االذى ،
ثم كل االذى عندما لضت بإعدام معلمة سمراط  ،ومن ثم اتجه تفكٌر افالطون الى الشروط التً
ٌنبؽً توفرها اللامة حكومة عادلة (. )1
وتجمعت تلن الشروط فً شكل نظرٌة تجعل لٌامها ممكنا  ،وذلن بتوجٌه التعلٌم الوجهة
التً تعهد لها  ،بتربٌة االفراد  ،التربٌة االجتماعٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة والعلمٌة التً تجعل
منهم مواطنٌن صالحٌن فً الحكومة العادلة واضطر افالطون ان ٌنشؤ مدرسته الشهٌرة لهذا
السبب ومن اجل ذلن توجه الى سرالوصة مرتٌن بعد المرة االولى  ،فً عهد دٌونٌسٌوس
االصؽر الذي خلؾ اباه  ،وكان لد ارسل ٌستدعً كبار الشعراء والمفكرٌن الى بالطه وابدى
اهتماما بتطبٌك نظرٌته فً الدولة ولكن حاشٌته عادة تإلب االبن على دٌون كما كان شبنها مع
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ابٌه ونفى الملن دٌون ورفض السماح الفالطون بالرحٌل واستبماه رهٌنة مدة ستة اشهر ثم عاد
الى دعوته ولبول وساطته بشؤن دٌون اال ان االمور استفحلت واضطر افالطون الى الرحٌل
الى االبد  ،وٌبدو ان دٌون لطول اضطهاده واتهامه بالتآمر لد عمل اخر االمر على للب نظام
الحكم وؼزو المدٌنة وطرد الملن وتولى هو العرش  ،وكانت لطمة لاسٌة الفالطون ان ٌعلم
بكل ذلن  ،واستمر دٌون فً الحكم مدة اربعة اعوام ثم اؼتٌل وكانت اللطمة الثانٌة الفلوطون
ان ٌعلم ان الماتل من تالمٌذه ومن ثم انصرؾ عن التؤثٌر فً الملون بؽٌة الامة الحكومة العادلة
الى التعلٌم والتربٌة لعله ٌنشا جٌال ٌكون فً ممدوره تحمٌك ما ٌصبو الٌه واولى مدرسته التً
كان لد افتتحها نحو  343ق  .م كل رعاٌته وكانت المدرسة تطل على بستان البطل اكادٌموس
 ،وسمٌت لذلن االكادٌمٌة  ،وتبرع لها باالرض واالبنٌة واختلؾ الٌها المرٌدون فً شكل
جمعٌة من االصدلاء كانوا للٌلً العدد ولٌل ان افالطون لم ٌكن ٌتماضاهم اجرا وكان ٌحصل
على ممابل من ؼٌر االثٌنٌٌن  ،وانضم الى االكادٌمٌة ارسطو فً السابعة عشر من عمره وظل
ب ها نحوا من عشرٌن سنة وكان ذلن بعد افتتاحها بؤربع سنوات  ،وكانت الدراسة تمتد لعشرٌن
سنة او لمدى الحٌاة وتفرغ لها افالطون ولم ٌتزوج وظل ٌدرس بها اربعٌن سنة حتى وافته
المنٌة فخلفه علٌها سبٌوسٌبوس ابن اخٌه (. )2
مؤلفاته :
تنمسم مإلفات افالطون بحسب ترتٌب مراحل عمره  ،فهنالن مإلفات الشباب وكلها
سمراطٌة  ،لواء البطولة فٌها معمود لسمراط وتموم على الحوار الدارمً وتصوٌر الشخصٌات
تصوٌرا واضحا وتتوسل بالتهكم وبالمصة الرمزٌة ورؼم ان صورة سمراط افالطونٌة خالصة
وتبلػ حد االعجاز فً العمك واالبداع الفنً اال انها مع ذلن مصدر من اهم مصادر سٌرة
سمراط الحمٌمً وٌبلػ عددها ثالث عشر محــاورة هــً ( لٌسٌـن ) و ( الخٌس ) و (ٌوثٌفرو )
و ( خارمٌدس ) و ( هٌبٌاس االكبر ) و ( هٌبٌاس االصؽـر ) و ( أٌـون ) و (بروتاؼوراس ) و
( ٌوثٌموس ) و ( ؼورؼٌاس ) و ( مٌنو ) و ( المبٌادس ) و (ثراسٌماخوس ) وهو الجزء االول
من كتاب الجمهورٌة  ،وحوارها جدلً استفهامً ٌستدرج به سمراط المتحدث وهو فً العادة
احد السوفسطابٌة وٌنتمل به من الواله الى الوال تلزم عنها وتتنالض حكمها وال ٌملن المتحدث
اال ان ٌسلم بالخاتمة وااللرار بالجهل  .وكان بروناؼوراس اول من ادخل هذا الحوار فً اثٌنا
وعلم شبابها منهاجه وربما كان هو نفسه مخترعه  ،ولكن السوفسطابٌن استخدموه للتدرٌب على
فن النماش والمعارضة بمصد االنتصار على الخصم واظهار البراعة والبالؼة ولذلن كان
الحوار جدلٌا  ،اما افالطون فمد استخدمه لجالء معانً العبارات واختار اتسالها مع نفسها
وؼٌرها بهدؾ بلوغ الحمٌمة ولذلن اسماه حوارا جدلٌا ولٌس جدالٌا  ،النه ٌموم على منالشة
الفروض ونمابضها وٌتدرج بها من االحساس الى الظن الى العلم االستداللً الى التعمل المحض
 ،او لد ٌتدرج بها من المركب الى البسٌط ومن العارض الى الجوهري حتى ٌتعٌن المعنى
وٌتحدد التعرٌؾ (. )3
تنتمً محاور طٌماوس وفٌدون وبمٌة كتاب الجمهورٌة ومحاورة المؤدبة او النادي
ومحاورة فٌلٌسبوس وفٌدروس وفرٌنٌاس وكتاب الموانٌن الى المرحلة المتوسطة من عمر
افالطون وفً هذه المرحلة ٌكؾ افالطون من اللجوء الى اسلوب المحاورة وٌتسم اسلوبه
بالجفاؾ وٌفمد حوٌة الدراما ولم ٌعد ٌهتم بدحض الوال الخصم بالحجة الدامؽة وابتعد عن
اسلوب بروتاؼوراس الداحض وفً هذه المرحلة كان افالطون مدرسا باالكادٌمٌة ولم ٌكن من
رأٌه تدرٌس الجدل للشباب حتى سن الثالثٌن ولذلن فمد تولؾ عن التؤلٌؾ بهذه الطرٌمة  ،اما
مإلفات المرحلة الثالثة فمد عالجت لضاٌا متخصصة فً المنطك والمنهج والمعانً والوجود
وتلن المواضٌع كانت لد اثٌرت فً االكادٌمٌة وفٌها ٌرتفع الخطر عن استخدام الجدل وتدرٌسه
لطلبتها وتنتمً محاورة السوفسطابٌة وبارمنٌدس لهذه الفترة والتً تسمى مرحلة الشٌخوخة ،
ومن الجد ٌر بالذكر ان اشهر ما ٌمكن تناوله من افالطون نظرٌته فً المثل وهو ٌبدأ بطرحها
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فً اٌجاز فً محاورة المؤدبة وٌنالشها بإسهاب فً محاورة فٌدون وٌستؽلها فً كتاب
الجمهورٌة وٌدافع عنها فً محاورة طٌماوس اما مصادر المعرفة فٌرجعها افالطون الى اربعة
مصادر اولها االحساس والمعرفة الحسٌة نسبٌة وجزبٌة ومتؽٌرة وثانٌها الحكم وهو ظنً
وتخمٌنً والمعرفة الظنٌة لد تكون صادلة او كاذبة وثالثها االستدالل وهو علم ٌستخدم الصور
المحسوسة لكنه لٌس كموضوع له بل بصفتها وسٌلة لبلوغ المعانً الكلٌة الممابلة التً ٌتخذها
موضوعه ومجاله علوم الحساب والهندسة والفلن والموسٌمى ورابعها التعمل وهو ادران
الماهٌات الخالصة واالخالق فً المحاورات ٌدور حول معان كلٌة كالعدالة والفضٌلة والمعانً
الكلٌة معان ثابتة ال تتؽٌر  ،ابدٌة ال تتعلك بظواهر مإلتة واحدة فمن بٌن الكثرة والتنوع فً
االفعال والموالؾ واالشخاص هنان عدل واحد فمط ٌجمع بٌن كل االفعال والموالؾ العادلة
وانسان واحد فمط ٌجمع بٌن كل احاد الناس وسمراط حكٌم جملة تمثل فٌها كلمة شخصا متعٌنا
نعرفه وهذا الفٌلسوؾ الذي توفً نحو  333ق.م  .وكان ربعه معموؾ االنؾ لكن كلمة حكٌم
تمثل صفة لد ٌمتلكها شخص او ال ٌمتلكها والحكمة او ما تمثله كلمة حكٌم شًء ابدي ؼٌر
مإلت شارن فً صنع سمراط وكان سمراط نموذجا مإلتا له ومن ثم فهو موجود فً كل
شخص ٌ ،تصؾ بالحكمة لكنه منفصل عن هإالء االشخاص جمٌعا ؼٌر متعلك بمادة مفارق
لكل االجسام فهو ماهٌة او صورة او مثال الحكمة وهو ٌجب ان ٌوجد واال ما كنا نستطٌع ان
نصؾ أي شخص بالحكمة لكنه لٌس موجود فً هذا العالم فالذي ٌوجد فً عالم المحسوسات
محسوسات والمثال ؼٌر محسوس وعالمه ؼٌر مربً لكنه عالم مفهوم ال ٌدركه اال العمل
والمثال هو الشًء الواحد فً ذاته كامل وخالد والعلم بالمثل هو الفلسفة النه العلم بالثابت
وا لفالسفة بهذا العلم وخاصة بعلمهم بمثال او صورة الخٌر الدر الناس على حكم العالم توجٌهه
نحو الخٌر فالذي ٌعرؾ حتى وان كانت معرفته ظنٌة افضل من الذي ال ٌعرؾ والحكومة التً
ٌنهض علٌها فالسفة ٌعرفون ستكون هً الحكومة الفاضلة وهً الحكومة التً ٌتم فرز االفراد
فٌها طب ما لذكابهم وتناط بهم االعمال طبما لمدراتهم وال ٌسؤل فٌها الفالسفة عن تصرفاتهم طالما
انهم وحدهم المطلعون على عالم المثل ومعرفتهم ٌتناللونها فٌما بٌنهم  ،بٌنما تمتصر معرفة
العامة على المعرفة الحسٌة ومعرفة الطبمة التً تلٌها على المعرفة الظنٌة (. )4
ولد لسم افالطون االفراد او الشعب فً الجمهورٌة الى طبمات ثالث هً الجند والشعب
والحكام وهم ٌتلمون جمٌعا تربٌة واحدة حتى الثامنة عشر ثم ٌمٌز من بٌنهم اصحاب االجسام
الموٌة واالستعداد الحربً ٌزاولوا التمرٌنات العسكرٌة والرٌاضٌة البدنٌة فإذا ما بلؽوا العشرٌن
ٌمٌز االذكى منهم لدراسة الحساب والهندسة والفلن والموسٌمى ومهمة الحراس االدارة والدفاع
وهم ذكور واناث ٌعٌشون وٌؤكلون معا وال ٌحتاجون الذهب والفضة وٌحضر علٌهم التملن وال
تكون لهم اسرة والزواج على المشاع واالطفال ملن الدولة  ،اما االنتاج فهو عمل المزارعٌن
والتجار والصناع وهم ٌتملكون ولهم اسرهم ولكن الملكٌة محدودة وتفرض علٌهم الضرابب
حتى تضل الفوارق االجتماعٌة واذا ما بلػ الحراس الثالثٌن تمٌز من بٌنهم محبو الحك والشرؾ
وضعاؾ الشهوة وٌدرسوا الفلسفة وٌتمرسوا باالدارة فإذا بلؽوا الخمسٌن ٌرلى افضلهم الى
مرتبة الحراس الكاملٌن وهم الفالسفة الذٌن ٌتفولون بالنظر العملً ولهم المدرة على تصور
الموانٌن العادلة تصورا علمٌا وٌتناوبون الحكم فٌما بٌنهم ولمد راجع افالطون صورة مدٌنته
الفاضلة فً كتاب الموانٌن وجاءت الموانٌن تعدٌال وتنمٌحا لكتاب الجمهورٌة فالصفوة ٌمكن
تمتنً وتمتلن وتكون لها اسرها والطبمات الدنٌا لها بعض النفوذ السٌاسً وتمارس بعض
الحموق وان كان ذلن ال ٌرلى بها الى حد بلوغ سدة الحكم ولم ٌعد مطلوبا من الحكام ان ٌكون
فالسفة وال النساء ان ٌكن من الحراس وٌبدو انه وضع كتاب الموانٌن مراعاة لطالات البشر
وممتضٌات الحٌاة ولكً ٌهتدي بها دٌونٌسٌوس االصؽر وهو ٌضع دولته الجدٌدة فً مدٌنة
سرالوصة وكان تمسٌم المدٌة الى طبمات ثالث هً الناطمة والؽضبٌة والشهوٌة وتتؤلؾ الطبمات
الثالث من وحدة تشبه وحدة النفس  .وٌعتمد افالطون ان النفس بسٌطة وثابتة وانها توجد من
لبل الوالدة وتبمى بعد الموت وهً روحٌة وال ٌتحمك خالصها من المادة اال فً عالم روحً
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والفضابل ثالث تمابل لوى النفس الثالث فالحكمة فضٌلة العمل والشجاعة فضٌلة الؽضب والعفة
فضٌلة الشهوة وبها ٌتحمك فً النفس التوازن  ،والتوازن عدالة والعدالة لٌست فضٌلة بل هً
حالة الصالح المترتبة على التوازن الذي ٌحدثه اجتماع الحكمة والشجاعة والعفة فً الفرد
واالنسان الصالح هو االنسان العادل بهذا المعنى وٌنعكس صالحه او عدله على االخرٌن فً
تعامله معهم وبالعدالة تتحصل السعادة ولمد عرؾ االسالمٌون افالطون ولمبوه بالفٌلسوؾ
االلهً وكان ممن تاثروا به مدرسة الفٌلسوؾ الرازي ومدرسة المعتزلة ومدرسة الفمهاء
الظاهرٌة والمفكرٌن السلفٌٌن من الحنابلة وابن تٌمٌة وابن المٌم والصوفٌة وعرفة نظرٌات
افالطون فً الحب طرٌمها الى كتابً الزهرة البن داود وطوق الٌمامة البن حزم االندلسً .
خالصة المول ٌمكن اجمال مإلفات افالطون بالنماط التالٌة :
 -0مإلفات فً المحاورات الجدلٌة وتبحث فٌما وراء الطبٌعة وهً ثٌتس (فً العلم )
ولراطٌلٌس (فً اللؽة) والسفسطة(فً الوجود) وبرمنٌدس ( فً المثل والتصورات ) وتٌماس
(فً الطبٌعة) وفٌدون (فً خاود النفس) .
 -2مإلفات أخاللٌة واهمها  :مٌنون ( فً الفضٌلة ) وبرتؽوراس ( فً السوفسطابٌة ) واتفرون
( فً عاللة الدٌن باالختالؾ ) .
 -2مإلفات سٌاسٌة  :وهً الجمهورٌة  ،والسٌاسً والموانٌن .
ومن الجدٌر بالمالحظة ان فلسفة افالطون بؤنها محاولة ناجحة للتوفٌك بٌن اراء الفالسفة
الذٌن تمدموه وٌإمن افالطون بان السٌاسٌة هً تطبٌك عملً لالخالق  ،بمعنى ان الؽرض منها
الوصول بالناس الى الفضٌلة والسعادة  ،فعندما كتب افالطون فً شبابه كتاب الجمهورٌة كان
ٌإمن بحكومة الفالسفة وبالحكم المطلك المستنٌر  ،فالحكم عنده ال ٌكون اال لملة من العلماء
المستنٌرٌن وان من الحمالة فً رأٌه ان تحدد ٌد الحاكم الفٌلسوؾ بؤحكام الموانٌن  ،هذا الحاكم
الفٌلسوؾ او هذا العالم المستنٌر ٌموم سنده فً تولً السلطة على اساس انه الوحٌد الذي ٌعرؾ
طرٌك الخٌر والعدالة  ،كما استبعد افالطون من دولته المثالٌة التً صورها فً كتابه
الجمهورٌة  ،فكرة المانون  ،وابرز الدولة كمإسسة تفرض على المواطنٌن وصاٌة دابمة
ٌتوالها الحاكم الفٌلسوؾ  ،هذه الوصاٌة فً نظره هً اسلم صور الحكم  ،اذ الحكم عنده للعلم
والمعرفة وال حاجة فٌه للمانون  ،ولما كانت هذه الدولة المثالٌة التً اشار الٌها افالطون فً
كتابه الجمهورٌة من الكمال بحٌث ال تتالبم مع احوال البشر لذلن كانت نموذجا ممره السماء
وٌحاول البشر ان ٌحاكوه ولكنهم ال ٌستطٌعون ان ٌبلؽوه  ،ولما كان البشر ال ٌعٌشون فً
السماء بل على االرض  ،فمد عدل افالطون من رأٌه  ،بعد ان تمدم فً السن وانضجته التجارب
ولبل حال وسطا فً كتابه الثانً ( السٌاسً ) كما ادرن افالطون ان هنان فرلا بٌن الخضوع
لسلطة المانون والخضوع الدارة مخلوق من البشر مهما انفرد بالحكمة والخٌر  ،ولم ٌر بدا من
المناداة بمبدأ سٌادة المانون وان ٌمرر ان المانون وحده هو الذي ٌسود الحاكم والمحكوم (. )6
ان افالطون كان ٌسعى لذلن العالم المدٌم الذي كانت تحٌى فٌه ارستمراطٌة فكرٌة  ،من
اجل الفكر والتؤمل فمط وان كانت شدٌدة الملك من جراء تلن الماللل التً كانت تهدد امنها
وثمافتها ومن هنا تبٌن لماذا كان افالطون مثالٌا تارة وسٌاسٌا تارة اخرى  ،تشؽل باله
االتجاهات الالنظامٌة واالؼاللٌة التً كانت تظهر فً الدولة الٌونانٌة  ،لال عن الدٌممراطٌة
المزعومة التً دخلت على اثٌنا فً عهده ولم ٌمض علٌها سوى الملٌل  ،ظنت ان النظام الجدٌد
سوؾ ٌضع حكم العدل مكان حكم الظلم وكرست له كل انتباهً الرى ماذا سٌفعل  ،فرأٌت
هإالء السادة فً ولت لصٌر جدا ولد جعلوا الدٌممراطٌة التً حطموها تبدو وكؤنها العهد
الذهبً الؼراضهم الشخصٌة  ،وعندما رأٌت هذه االشٌاء واخرى كثٌرة ؼٌرها شعرت
باشمبزاز عمٌك وتخلٌت كلٌة عن هذا الحكم المإسؾ  ،من المالحظ ان فلسفة افالطون ال ٌمكن
فصلها عن مولفه السٌاسً  ،فال شن ان كلٌهما ٌعكس ازمة المدٌنة – الدولة فً بالد االؼرٌك
كما كانت تتمثل فً اضمحالل اثٌنا  ،لمد زالت اٌام المجد عندما انهزمت دولة الفرس ولد شعر
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افالطون انه ٌعٌش فً خاتمة مرحلة من مراحل النمو  ،ففً نهاٌة المرن الخامس لبل المٌالد
كشفت اثٌنا عن عجزها عن االحتفاظ بدٌممراطٌة الطبمات الوسطى  ،التً كانت لد أنشؤتها وعن
تد عٌمها  ،كان فشل اثٌنا هذا بمثابة اخفاق النظام العبودي ففً هذا النظام ظل مستوى الصناعة
الفنٌة فً مستوزى منحط مادام االهتمام باالختراعات المٌكانٌكٌة كان ٌعتبر امرا ال ٌلٌك بالعمل
االنسانً ،ومن ناحٌة اخرى  ،كانت المدٌنة – الدولة – تضاعؾ من ثرابها بواسطة التوسع
واالستؽالل االستعمارٌٌن الذٌن كانا ٌوفران اعدادا جدٌدة من العبٌد  ،هكذا استمر الوضع
الطبمً للمجتمع الٌونانً وإن بدا عدد كبٌر من االؼرٌك ٌتطلعون الى نظام اوسع واكثر
دٌممراطٌة كما ٌتجلى ذلن بمٌام حركة واسعة ضد العبودٌة  ،خالصة المول هو ان من المفٌد
حما ان ترى اي نوع من النظم السٌاسٌة كان ٌطالب بها مفكر مثالً من طراز افالطون نرى
اوال ان شٌوعٌة افالطون ممصورة على اللٌة ضبٌلة من االرستمراطٌٌن الذٌن بعد اعفابهم من
العمل الٌدوي ٌعٌشون فً تمشؾ وٌحكمون الدولة ولد وفر له الؽذاء والكساء والمسكن بواسطة
عمل طبمة محتمرة من الكادحٌن وثانٌا  ،المجتمع فً مجموعه ٌنمسم الى طبمات بشكل جامد
والعدل ٌكتسب مضمونا جدٌدا وهو ان كل انسان ٌنصرؾ الى شإونه وٌموم بواجباته فً
مركزه الذي تفضل االلهة اسناده الٌه  ،فهذا هو العدل ولتكتؾ كل طبمة اجتماعٌة بإنجاز متمنا
ولٌحذر الناس انتحال دور لٌسوا معدٌن له  ،وثالثا دع الطبمة الحاكمة المختارة تصبح طبمة من
الفالسفة  ،ما دام الفالسفة هم وحدهم الذٌن ٌحك لهم ان ٌحكموا  ،وبما انه من المحال ان تصبح
الكثرة من الفالسفة  ،فإن الجماهٌر لن ٌكون لها شؤن بالموانٌن  ،اللهم اال الرضوخ لها (. )4
معىن األخالق :
لالخالق وجهان  :نظري وعملً  ،االول ٌضع المبادئ والنظرٌات التً ٌستند الٌها
السلون االنسانً  ،والثانً ٌبحث فً التطبٌمات العملٌة لهذا السلون داخل كٌان عٌنً محدد ،
ومن هنا كانت لٌم االخالق النظرٌة عامة بٌنما لٌم االخالق العملٌة خاصة جزبٌة  ،واالخالق
جمع خلك ولكنها تستعمل للداللة على علم معٌن وٌناظرها فً اللؽات االوربٌة كلمة Morale
بالفرنسٌة و  Moralsباالنجلٌزٌة و  Moralبااللمانٌة و  Moraleباالٌطالٌة وهذه الكلمة االوربٌة
مؤخوذة من الكلمة الالتٌنٌة  Moresجمع . Mos
اما فً اللؽة العربٌة فنجد الكلمتٌن االخالق واالدب وان كانت الكلمة الثانٌة لد استعملت
خصوصا للداللة على الحكم المصار والجمل التً تحث او تعبر عن المعانً الخلمٌة كما هو
واضح فً كتـاب ( صـوان الحكمـة ) البـً سلٌمـــان المنطمً السجستانً و (اداب الفالسفة )
لحنٌن بن اسحك و ( مختار الحكم و محاسن الكلم ) للمبشر بن فاتن وامثالها من الكتب العدٌدة
التً تتناول توارٌخ الحكماء الٌونانٌٌن فً اللؽة العربٌة والكلمة تستعمل فً الؽالب بصٌؽة
الجمع  ،كما فً هذه الكتب  ،لكنها تستعمل احٌانا فً صٌؽة المفرد  ،كما فً عنوانات الكتب
التالٌة ( ادب الدنٌا والدٌن ) للماوردي ( واالدب الكبٌر ) و ( االدب الصؽٌر) البن الممفع  ،اما
من حٌث تعرٌؾ االخالق فؤننا نجد معجم الالند ٌعرفها بثالث تعرٌفات  ،االول مجموع لواعد
السلون مؤخوذة من حٌث هً ؼٌر مشروطة  ،وثانٌا السلون المطابك لالخالق  ،مثال حٌن
نتحدث عن تمدم االخالق  ،وثالثا نظرٌة عملٌة فً الخٌر والشر وبهذا المعنى تتضمن الكلمة ان
النظرٌة تنحو نحو نتابج معٌارٌة ( )8اي ان معنى كلمة االخالق فً اللؽات االوربٌة والتً
اشتمت من الالتٌنٌة ذات معنٌٌن ٌنحدر كالهما من اصول ٌونانٌة ونعبر عن االولى فً العربٌة
باالخالق جمع خلك ولد نعبر عن الثانٌة باالداب  ،كما نمول مثال االداب المربٌة فً مجتمع ما
ومفردها ادب  ،واالخالق هً علم لواعد السلون ومن ثم كان لٌام هذا العلم بعد تشكٌل لواعد
السلون وكان تمسٌم البعض لالخالق الى نظرٌة وعملٌة واالولى علم معٌاري  ،والثانٌة هً
تطبٌماته التً تسمى اداب السلون وتتفرع عن االولى مذاهب ونظرٌات منها الوضعً والروحً
 ،والتطوري والالهوتً  ،والروالً واالٌبموري  ،والمادي والمثالً  ،ؼٌر انها جمٌعا تلتمً فً
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نتابجها العملٌة  ،اي فً االداب السلوكٌة التً تنتهً الٌها  ،بٌد ان كل النظرٌات االخاللٌة مهما
تنوعت واختلفت فإنها تستمد صدلها فً اخر االمر من التجربة االخاللٌة وهً والعة مباشرة
تعٌش المبادئ الخلمٌة وتتمٌز فٌها التجربة الٌومٌة العدٌة عن التجربة الوجدانٌة  ،والتجربة
الفردٌة عن التجربة الجماعٌة  ،وتتمٌز اخالق الشكل او الصورة عن اخالق الموضوع ،
فاالولى مجالها المٌم االخاللٌة لالفعال واالشخاص بٌنما تربط الثانٌة لٌمة الفعل او الشخص
بنتابجه العملٌة (. )3
الضمري :
هو من المعانً الربٌسٌة فً االخالق  ،والضمٌر بالمعنى اللؽوي فً العربٌة السر
داخل الخاطر والجمع ضمابر  ،والضمٌر الشًء الذي تضمره مع للبن اضمرت صرؾ
الحرؾ اذا كان متحركا فؤسكنته  ،واضمرت فً نفسً شٌبا  ،واالسم الضمٌر والجمع الضمابر
واضمرت الشًء اخفٌته  ،وهوى مضمر وضمر مخفً  ،والضمٌر فً النحو ما كنً عن متكلم
او مخاطب او ؼابب ( )13ولم ٌعثر على استعمال كلمة ضمٌر بمعنى الشعور الممٌز بٌن الخٌر
والشر  ،فً كتب اللؽة وال فً كتب االدب وال فً كتب الفالسفة المسلمٌن  ،بل استعمال هإالء
لكلمة ضمٌر هو دابما بالمعنى اللؽوي العادي  :اي السر داخل الخاطر وما هو مضمر فً
النفس اما المعنى االخاللً اي ملكة التمٌٌز بٌن الخٌر والشر فهو موجود فً الالتٌنٌة وفً
اللؽات االوربٌة الحدٌثة  ،اما المعنى االصطالحً للضمٌر فٌعرفه معجم الالند بؤن الضمٌر
االخاللً هو خاصٌة العمل فً اصدار احكام معٌارٌة تلمابٌة ومباشرة على المٌمة االخاللٌة
لبعض االفعال الفردٌة المعٌنة  ،وحٌن ٌتعلك هذا الضمٌر باالفعال الممبلة  ،فإنه ٌتخذ شكل
صوت ٌؤمر وٌنهى  ،واذا تعلك باالفعال الماضٌة  ،فإنه ٌترجم عن نفسه بمشاعر السرور
والرضا او االلم او التؤنٌب  ،وهذا الضمٌر ٌوصؾ  ،تبعا لالحوال المختلفة  ،بوصؾ :
الواضح الؽامض  ،المرٌب  ،المخطا الخ ولد اععترض احد اعضاء الجمعٌة الفرنسٌة للفلسفة
 ،وهم الذٌن راجعوا معجم الالند  ،على استعمال كلمة ( صوت ) النه لد ٌإذن بإشارة الى
الالهوت وذلن النه ٌجعل من الضمٌر امرا مفروضا من الخارج على االدارة (. )11
اما كٌؾ ٌتكون الضمٌر  ،ان لم ٌكن فطرٌا لبلٌا  ،فمد اختلؾ الرأي فً ذلن بٌن عدة
نزاعات  ،فهنان اراء النفسانٌٌن على اختالؾ مذاهبهم  ،فعلم النفس العادي ٌمول ان تكوٌن
الضمٌر راجع الى لوانٌن نفسانٌة او بٌولوجٌة  ،لمد كان االنسان فً االصل ٌعمل وفما للذة ،
لكنه سرعان ما تبٌن له بذكابه انه لٌس من مصلحته اشباع اللذات اٌا كانت فرب لذة عاجلة
تمضً على االستمتاع بلذة اكبر اجلة  ،وشٌبا فشٌبا حدث نمل للمٌمة  ،وانفصلت اللذة عن الفعل
الجالب لها واصبح هذا الفعل ذا لٌمة فً ذاته  ،وثبتت العادة هذا الوضع فً الفرد ورسخته
الوراثة فً النوع  ،فكون بعض االفعال ٌفرض نفسه على الشعور وٌبدو ملزما تفسره الموانٌن
النفسانٌة او البٌولوجٌة ووفما لهذه النزعة ٌتكون الضمٌر بفعل تداعً المعانً  ،والعادة
والوراثة  ،اما التحلٌل النفسً عند فروٌد واتباعه فٌزعم ان الضمٌر هو حاصل الضؽوط
االبوٌة على الطفل وهً ضؽوط تتؤلؾ من اوامر و نواه وتحرٌمات  ،منها ٌتكون ما سماه
فروٌد بإسم االنا الفولانً  ،وتكوٌنه ٌسبك تارٌخنا تكوٌن الضمٌر االخاللً فهذا االخٌر ال ٌبدأ
فً التكوٌن اال ابتداء من سن الثامنة عشر  ،وٌستمر تكوٌنه طول عهد المراهمة مارا بكثٌر من
التؽٌرات  ،واالكتساب النهابً لالستمالل الذاتً ٌتم عادة مع نهاٌة المراهمة  ،اي مع اكتساب
النضوج العملً  ،ومن هذه الناحٌة ٌإذن باالنحالل النهابً لالنا الفولانً  ،نظرٌا على االلل ،
اذ ان االنا الفولانً ال ٌزول نهابٌا .
واهم من اراء النفسانٌٌن فً هذا الباب واوسع تفصٌال اراء علماء االجتماع من مدرسة
دوركهاٌم خصوصا  ،وخالصة رأٌهم ان الضمٌر حصٌلة االؾ الضؽوط االجتماعٌة على الفرد
 ،التربٌة فً االسرة وفً المدرسة  ،المهر الرسمً الذي تمارسه المإسسات والنظم االجتماعٌة
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 ،المهر المنتشر الذي ٌصدر من االعراؾ والتمالٌد واالحتذاء وسلطة البٌبة والحضارة وكلها
لوى تتضافر وتتحالؾ على تشكٌل ضمٌر الفرد  ،وما الضمٌر اال انعكاس الضمٌر الجماعً
الذي ولد فٌه الفرد وبه نشؤ وتكون ٌ ،مول دوركهاٌم حٌن ٌتكلم الضمٌر فالمجتمع كله ٌتكلم فٌنا
 ،فالضمٌر الجماعً هو الذي ٌفكر وٌشعر وٌرٌد  ،وان كان ال ٌستطٌع ان ٌرٌد او ٌشعر او
ٌمٌل اال بواسطة الضمابر الفردٌة  ،ذلن ان المجتمع حمٌمة فوق االفراد التً ٌتؤلؾ منها ولٌس
مجرد حاصل جمع لهإالء االفراد  ،بل له خاصٌة ذاتٌة تعلو على حاصل جمع االفراد (. )12
لم تكن االخالق لبل عصر افالطون واستاذه سمراط علما بامعنى المفهوم وانما كانت توجد
انماط من الحكم على افواه الفالسفة والمفكرٌن والشعراء  ،كالحث على عمل الخٌر وترن الشر
والتحمٌر من شؤن الجسد ولد ٌتخلل ذلن الكثٌر من االساطٌر واالفكار الؽرٌبة كؤشعار
هومٌروس فً لصٌدته اإللٌاذة واالودٌسا التً لم تخلو من افكار اخاللٌة كاالحساس بعاطفتً
الخٌر والشر واالشادة بالفضابل كالشجاعة والصبر والرحمة  ،وكذلن الشاعر هزٌود نرى
افكاره ملٌبة بصور الحكمة واالشادة بالعدالة باالضافة الى كثٌر من االفكار االخاللٌة وٌعتبر
دٌوانه ( االعمال واالٌام ) ملا بالحكم التً تدور حول فكرة العدالة فمن ذلن لوله ان من ٌضر
ؼٌره ٌجلب الشر على نفسٌن او شخصٌن وهو ٌرى اذا كان الذي ٌربح الدعوى هو االكثر
ال محالة
اصالحا فمن المضر ان ٌكون المرء صالحا كما ٌرى ان ساعة العماب اتٌة
(. )13
كذلن الحكماء السبعة الذٌن كان هدفهم اصالح االخالق وان اختلؾ فً عددهم واسمابهم
باالضافة الى االفكار االخاللٌة التً نجدها عند الفالسفة الطبٌعٌٌن الذٌن سبموا سمراط حٌث
نجد تفكٌرهم مطبوعا بالطابع االخاللً الى ابعد الحدود  ،فعلى سبٌل المثال ٌرى طالً سان كل
شًء خاضع للضرورة اما انكسمندر ٌرى ان اصل الوجود نشؤ من االنفصال او االبتعاد من
حٌث ان نوعا من النزاع لد نشؤ فً الوحدة االولى  ،فؤصل الوجود عنده هو هذا العامل
االخاللً اي النزاع اما انباذ وللٌس فٌجعل مبدأٌن ربٌسٌٌن من المبادئ االخاللٌة هما المحبة
والكراهٌة  ،المبدأٌن الذٌن ٌكونان الوجود فعن طرٌك المحبة تتكون االشٌاء وعن طرٌك
الكراهٌة تنفصل االشٌاء (. )14
وكذلن هٌراللٌطس المشهور بمانون التؽٌٌر الذي ٌمول فٌه انن ال تنزل النهر مرتٌن فإن
مٌاهها جدٌدة تجري من حولن دابما ولعل من ابرز الحكماء الذٌن لهم شؤن فً التفكٌر االخاللً
وكان لهم اثر على افالطون هم االورفٌون والفٌثاؼورٌون اما اورفٌوس فهو شاعر من ترالٌا
وان الؽموض ٌحٌط بشخصٌته مرة اله او نبً او شاعر او موسٌمً ٌفتن بموسٌماه الكابنات من
شتى االصناؾ ولجماعة االورفٌة رأي من اصل العالم وحمٌمة االنسان اسطوري ومن مبادبهم
االخاللٌة احترام الحٌاة واالنتحار كفر برأٌهم وهذا ما سٌؤخذ به سمراط فً سجنه وهم ٌمجدون
الضعٌؾ المظلوم النهم ٌإمنون بان الحك معه وال بد ان ٌنتصر فً النهاٌة كما انهم ٌهتمون
بالطهارة الباطنٌة رؼم انهم ٌإمنون بان الطموس تحمك االؼراض االخاللٌة ومن المالحظ ان
لالورفٌة اثرا كبٌرا على الشعراء والمفكرٌن وٌمكن المول انها هً التً وجهت الفلسفة وجهتها
العملٌة الروحٌة على اٌدي فٌثاؼورس وسمراط وافالطون (. )15
ان اثر جماعة االورفٌة على افالطون فٌرى فً لول سمراط ان الموت هو انفصال الروح
عن الجسد وهذا ٌدلنا على المذهب االثٌنً عند افالطون  ،بٌن العمل واالدران الحسً بٌن
الروح والجسم  ،ان التفرلة بٌن العمل والمادة هً التفرلة التً عمت الفلسفة والعلم والفكر
الشعبً وهً ترجع فً اصلها الى الدٌن اذ بدأت تفرله بٌن الروح والجسد  ،فاالوروفً ٌعد
نفسه ابن االرض والسماء  ،فمن االرض جاء الجسد ومن السماء هبطت الروح وهذه هً
النظرٌة التً ٌحاول افالطون ان ٌعبر عنها بلؽة الفلسفة (. )16
ان هذا المذهب الثنابً موجود عند الفٌثاؼورٌٌن اٌضا فهم ٌرون ان الجسد هو مصدر شفاء
النفس واصل جمٌع الشرور وٌبدو ان لفكرة التناسخ عند االورفٌٌن اثرا كبٌرا فً تمرٌب
االورفٌة من الفٌثاؼورٌٌن فإن فٌثاؼورس (  434 – 582ق  .م ) اعتنك مذهب التناسخ الذي
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سبمه الٌه االورفٌون حٌث تتفك الؽاٌة التً ٌستهدفونها من التناسخ وهً تحرٌم النفس وانفصالها
عن الجسد وبمابها بعد فنابه  ،وتعتبر عمٌدة التناسخ الفكرة الربٌسٌة التً تدور حولها التعالٌم
الفٌثاؼورٌة اذ ان فٌثاؼورس لم ٌكتؾ باالرشاد النظري بل الزم اتباعه اسلوبا خاصا بالحٌاة
كالرٌاضة الروحٌة التً تموم على تعالٌم دٌنٌة واخاللٌة معٌنة مع حٌاة التمشؾ واالبتعاد عن
حٌاة الترؾ فكان جمٌع الفٌثاؼورٌٌن ٌعٌشون معٌشة زهد وبساطة وال ٌنتعلون بل ٌمشون حفاة
االلدام وان سمراط كان من جملة اتباعهم فال ؼرابة ان ٌسلن مسلكهم فكان ٌمشً حافً المدمٌن
 ،ورؼم انه رفض بعض ارابهم مثل فكرة التناسخ ولكنه لبل بفكرة تطهٌر النفس  ،لذلن ان اثر
فٌثاؼورس واضح على سمراط وافالطون فً تطهٌر النفس فهما كانا ٌجمعان بٌن الزهد
والسٌرة الفاضلة وبٌن اكتساب العلوم الرٌاضٌة  ،فمد كان افالطون ٌكتب على باب مدرسته اي
االكادٌمٌة ( من لم ٌكن مهندسا فال ٌدخل علٌنا ) وال عجب من هذا فإن فٌثاؼورس هو اول من
جمع بٌن الزهد وممارسة العلم النظري والموسٌمى لتصفٌة النفس  ،فإنه رفع الموسٌمى من
المرتبة العملٌة الى العلم النظري والامها على سلم ٌتمٌز بطول النؽمات عددا  ،وهكذا ارتفع
بالتطهٌر من مجرد نزعة عملٌة الى مرتبة نظرٌة  ،وهنان جماعة من الحكماء عاصرو سمراط
وكان له معهم شؤن كبٌر  ،ظهروا فً المرن الخامس لبل المٌالد وكانوا ٌتجولون فً البالد
فٌتعلمون الجدل وٌفتخرون بؤنهم ٌؤتون الحجج للمول الواحد ونمٌضه فً آن واحد  ،وكانوا
ٌدعون انهم ٌعلمون الفضٌلة ولكن مع هذا فنظرتهم للفضٌلة لٌست نظرة الفالسفة الحكماء وانما
ٌرون ان الفضٌلة هً ما ٌجٌده االنسان فالطبٌب فً مداواة المرضى والسٌاسً فً الظفر
بالخصوم والخطٌب فً اظهار حجته  ،فهم اذن انكروا المبادئ الخلمٌة  ،فلٌس هنان خٌر او
شر او عدل او ظلم بالذات بل المهم  ،حسب رأٌهم – هو النجاح فً الحٌاة مهما تكن الوسابل ،
واساس المذهب السوفسطابً ان االحساس هو المصدر الوحٌد للمعرفة  ،ولما كنا نختلؾ فً
االحساس والمشاعر واالشٌاء تتؽٌر  ،فكل ما ٌحسه االنسان هو حك بالنسبة له وهذا ٌمود الى
السلون االخاللً والحكم فٌه فاالنسان تبعا لهذا الرأي ممٌاس الخٌر والشر فما ٌمسه خٌر فهو
خٌر وما ٌمسه شر فهو شر فٌمول بروتاؼوراس وهو احد السوفسطابٌن ان االنسان هو ممٌاس
االشٌاء جمٌعا  ،فهو ممٌاس وجود ما ٌوجد منها وممٌاس ال وجود ما ال ٌوجد منها  ،وٌرى
افالطون ان هذه العبارة اذا جمعناها مع رأي هٌرللٌطس فً التؽٌر المتصل نخرج بمعنى هو
ان االشٌاء هً بالنسبة الً على ما تبدو لً وهً بالنسبة لؽٌري على ما تبدو له فؤنا انسان وهو
انسان (. )14
تصدى سمراط للسوفسطابٌٌن فجادلهم فً اثبات حمابك االشٌاء وابان لهم ان الحواس
وان كانت تخدعهم فً العرضٌات فإن وراء الحواس عمال ٌمتحن ما تنمله الٌه امتحان نالد
بصٌر ال ٌخدعه الهرج الباطل  ،وان هنان ؼٌر العرضٌات التً تخدع الحواس  ،حمابك كلٌة ال
تختلؾ فٌها العمول  ،فإذا كان الحواس تختلؾ فً لون االنسان او طوله او لصره فإن جمٌع
العمول فً جمٌع العمالء ال تختلؾ فً حمٌمة االنسان الكلٌة وهً ان االنسان حٌوان مفكر (. )18
من الجدٌر بالمالحظة ان السوفسطابٌٌن اتجهوا فً مجادلتهم الى االنسان وعلٌه ٌصدق المول
علٌهم وعلى سمراط الذي عاصرهم انهم انزلوا الفلسفة من السماء الى االرض  ،فالموانٌن
الطبٌعٌة هً ثابتة ال تتؽٌر فالنار تحرق اٌنما كانت وفً اي ولت والشمس تشرق وتؽٌب فً
نظام ثابت ال ٌتؽٌر  ،بٌنما العادات البشرٌة مختلفة بٌن جماعة واخرى فالعبادات والسلون
االخاللً واختالؾ نظم الزواج كلها ظواهر انسانٌة ؼٌر ثابتة فٌجب دراستها فهً اجدر من
الدراسة الطبٌعٌة ذات المواعد الثابتة  ،لهذا ٌمكن انهم  ،أي سمراط والسوفسطابٌٌن مهدوا لمٌام
علم االخالق ولد اخرجوا الثمافة من المدارس الفلسفٌة ونشروها بٌن الناس ومن الٌسٌر ان
نجمل االختالؾ بٌن سمراط والسوفسطابٌٌن من حٌث العمٌدة االخاللٌة  ،فبٌنما نجد سمراط ٌتخذ
المنطك وسٌلة فً اثبات الحمٌمة والوصول الٌها ٌ ،تخذ السوفسطابٌٌن الخطابة وسٌلة لهم
وٌهمهم ان ٌسٌطر االنسان على خصمه بٌنما ٌهدؾ سمراط الى الوصول الى الحمٌمة والنتٌجة

-252-

العدد التاسع واالربعون  .مجلة الفتح  .ايار لسنة 2102

د .فرات امين مجيد

التً ٌرٌد سمراط الوصول الٌها هً ان ٌعرؾ االانسان نفسه بٌنما السوفسطابٌٌن ٌهمهم ان ٌإكد
االنسان ذاته تؤكٌدا صارخا .
االخالق السقراطيت :
ٌمكننا ان نتعبر سمراط (  333 – 463ق.م ) مإسس الفلسفة االخاللٌة  ،النه اول من
اهتم بدراسة االنسان وجعل حٌاته لدراسة السلون االنسانً ولم ٌوجه عناٌة كؤسالفه الى
االبحاث الطبٌعٌة والمٌثافٌزٌمٌة ،فاالخالق الممام االول عند سمراط النها تبحث عن الماهٌات
والفضابل  ،واعتبر سمراط المصد من الفلسفة ان ٌعرؾ االنسان نفسه  ،النه اذا عرؾ نفسه
وانه عمل وجوهر روحانً فمد حصل على مفتاح العلوم كلها وان السبب الذي جعل سمراط
ٌمتصر على الخلمٌات انه اعتمد ان ال شًء اهم لالنسان من تهذٌب اخالله لبل الخوض فً ما
وراء ذلن (. )13
وٌعتبر سمراط عند كثٌر من معاصرٌه انه ٌمثل الروح السوفسطابٌة بل ان افالطون حٌن
ٌحاول تعرٌؾ السوفسطابً ٌالحظ الشبه الكبٌر بٌن السوفسطابً والفٌلسوؾ الحمٌمً  ،وترى
ارسطو اٌضا ٌعتبر المٌؽارٌٌن الذٌن امدوه بكثٌر من االنماط السوفسطابٌة  ،سمراطٌٌن  ،ولكن
ما تلبث ان تتضح لنا صورة سمراط خالل الكتابات العدٌدة والوثابك المختلفة التً تركت لنا
وباالخص من تلمٌذه افالطون وٌإكد امٌل بوترو احد علماء االخالق والسٌاسٌة الفرنسٌة ان
سمراط مإسس علم االخالق وذلن فً كتابه ( دراسات فً التربٌة واالخالق ) اذ رأى ان والدة
علم االخالق فً االٌونان فً اللحظة التً استولى فٌها العمل على ازمة الحٌاة االنسانٌة ولد
كانت من لبل بٌد الدٌن  ،وسمراط هو المإسس الحمٌمً لهذا العلم  ،لمد كان االول الذي ادرن
هذه الفكرة وهً ان لعلم االخالق اساسا ٌتمٌز عن التمالٌد الدٌنٌة وانه مع هذا ال ٌرتكز على
العادات او الؽرابز  ،لمد رأى ان من الممكن ان نجد فً المالحظة الٌمظة المنظمة للطبٌعة
االنسانٌة العناصر الالزمة لمذهب اخاللً ال تعوزه الدلة وال السمو وال السلطان فالمسؤلة
معرفة طبٌعة االنسان لحمه  ،ولهذا كان مذهب سمراط اول محاولة لالخالق الحرة العملٌة  ،ان
مإ رخً الفلسفة الٌونانٌة ٌرون ان الخاصٌة الربٌسٌة التً تمٌز الفلسفة التً سبك سمراط هً ان
البحث الفلسفً كان معنٌا فٌها بتفسٌر الوجود على اوجه اخص واما االهتمام باالنسان وسلوكه
فكان ٌشؽل مكانا ثانوٌا عارضا  ،فإذا البل النصؾ الثانً من المرن الخامس لبل مٌالد المسٌح
اثار السوفسطابٌة اهتمام الناس بالجدل فً مذاهب الفلسفة المعروفة وزعزعة المبادئ االخاللٌة
واالجتماعٌة وتصدى لمؽالطتهم سمراط وعن طرٌك تعالٌمه اخذت الفلسفة الخلمٌة تشؽل فً
التفكٌر الٌونانً المكان البارز الذي لم تفتمده بعد ذلن ابدا ومن اجل هذا لٌل ان سمراط كان
نمطة البدء الربٌسٌة التً صدرت عنها اتجاهات الفلسفة الخلمٌة الٌونانٌة التً جاءت بعده وكان
بهذا منشا علم االخالق بمعناه الصحٌح لمد شؽلت االخالق تفكٌر سمراط اكثر من الطبٌعة  ،بل
انه اتجه اتجاها كلٌا الى االنسان ٌدرسه وٌسبر اؼواره بطرٌمته الجدلٌة مستخلصا من وراء
طرٌمته هذه ان ٌرشد الناس الى طرٌك الفضٌلة بإعتبار ان اهم ما ٌهم االنسان فً حٌاته هً
االخالق التً هً بكونها تدور على ماهٌة االنسان ومع هذا ترى ان الفلسفة اثرت فً علم
الطبٌعة حٌث انه آمن بوجود عمل الهً ٌوجه الكون الى ؼاٌة مرسومة تحمك الخٌر والكمال
لذلن ٌذكر ارسطو ان سمراط وافالطون ٌموالن ان هللا هو الواحد البسٌط الذي ال علة له الذي
هو واحد  ،عدل  ،الذي وحده على الحمٌمة موجود وهذه االسماء كلها تنتهً الى العمل فهو عمل
مفارق للصور وؼٌر مخالط للعناصر وال مشارن شٌبا وال هو مما ٌمبل التؤثٌر (. )21
وكما ان للكون عمال فإن لالنسان نفسا وكما ان هللا ٌهٌمن على الكون كذلن النفس
تسٌطر على الجسم وتوجه نحو الخٌر وكما ان هللا لادر على تسٌٌر الكون فهو اذن حال فً كل
مكان كذلن النفس تحل فً كل اجزاء الجسم وكما ان هللا ؼٌر محسوس وال مربً كذلن النفس
ؼٌر مادٌة وال محسوسة وال ظاهرة ولذا اكد سمراط ان االنسان روح وعمل ٌسٌطر على الحس
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وٌدبره على عكس السوفسطابٌٌن الذٌن ٌذهبون الى ان الطبٌعة االنسانٌة شهوة وهوى وان
الموانٌن وضعها المشرعون لمهر الطبٌعة وانها متؽٌرة بتؽٌر الظروؾ فهً نسبٌة ؼٌر واجبة
االحترام  ،كما ٌإمن سمراط بان الموانٌن العادلة صادرة عن العمل ومطابمة للطبٌعة الحمة وهً
صورة من لوانٌن ؼٌر مكتوبة رسمتها االلهة فً للوب البشر فمن ٌحترم الموانٌن العادلة ٌحترم
العمل والنظام االلهً  ،ولد ٌحتال البعض فً مخالفتها بحٌث ال ٌناله اذى من هذه الدنٌا ولكنه
مؤخوذ بالمصاص العادل ال محالة فً الحٌاة االخرى واالنسان ٌرٌد الخٌر دابما وٌهرب من
الشر بالضرورة  ،فمن تبٌن ماهٌته وعرؾ خٌره بما هو انسان اراده حتما اما الشهوانً فرجل
جهلة نفسه وخٌره وال ٌعمل انه ٌرتكب الشر عمدا وعلى ذلن فالفضٌلة علم والرذٌلة جهل وهو
لول مشهور عن سمراط ٌدل على مبلػ اٌمانه بالعمل وحبه للخٌر (. )22
فسمراط ٌعرؾ الفضٌلة بؤنها المعرفة فؤن العلم هو الذي ٌحدد لٌمة االشٌاء وبٌن ان
ٌكون الخٌر وكٌؾ ٌتم تحمٌمه فالصحة والجمال والشجاعة والعفة كل هذه ال تكون فضابل ما لم
ٌصاحبها تعمل للخٌر وتوجٌه الٌه لذلن كان اساس الفضابل معرفة الخٌر فً وجودها فإذن
سمراط ٌرجع الفضٌلة الى المعرفة فالفضٌلة هً العلم (. )23
وٌعدد بعض الفضابل كالشجاعة والعفة واالعتدال وكل فضٌلة من هذه الفضابل اذا لم
تصحب بالعمل لم تكن فضٌلة الن العمل هو الذي ٌمٌز بٌن الحسن والمبٌح والخٌر والشر وهو
ٌ طالب بؤن ٌكون لالخالق علم ٌبٌن حمٌمة الفضٌلة التً ال تتؽٌر وحتى ال ٌترن الفضٌلة فؤنه
ٌإسسها على معرفة  ،ففً ممابل االخالق العملٌة عند السوفسطابٌٌن ٌضم سمراط اخاللا نظرٌة
علمٌة وهً علم ٌمابل الهام الشعراء والمتنببٌن الذٌن ٌنتجون اعمالهم عن طرٌك موهبة طبٌعٌة
 ،ونوع من االلهام الذي ال ٌستطٌعون له تفسٌر  ،كما اصبح العلم عند سمراط وسٌلة لتحمٌك
الفضٌلة وطرٌمة لتطهٌر النفس  ،كذلن احل سمراط العلم محل معتمدات االورفٌة فً النفس
وطموسها من اجل الخالص من الجسد (. )24
وثمة من ٌرى ان سمراط جبري فٌما ٌحض عمل الخٌر واستبعاد حرٌة االختٌار اذ روي
عنه انه سبل مرة عن اولبن الذٌن ٌعرفون الخٌر و ٌجتنبون فعله  ،هل ٌمكن ان ٌوصفوا
بالحكمة والعفة  ،ان الناس ٌتخٌرون من بٌن ما ٌمكن فعله ما ٌعرفون ان فٌه مصلحة لهم
فٌؤتونه ابتؽاء هذه المصلحة ومن اجل هذا كان الذٌن ٌفعلون عكس ما ٌعرفون مجردٌن من
الحكمة وضبط النفس فتمشى سمراط بهذا مع نظرٌته فً التوحٌد بٌن المعرفة والفضٌلة ةانتهى
الى ان االنسان مجبر على فعل الخٌر متى عرفه واستبعد بهذا حرٌة االرادة من مجال االخالق
(. )25
كان سمراط دابم البحث عن المعرفة وفلسفته متجهة اتجاها كلٌا الى االنسان فهً اذا
اخاللٌة تمود االنسان الى الكمال والفضٌلة وسمو الفضٌلة على الرذٌلة فاالخالق السمراطٌة
مبنٌة على المعرفة الن الفضٌلة تموم على العلم لذلن ٌرى سمراط ان فضٌلة الشجاعة وهً بعد
الفضابل فً الظاهر تموم على العلم فإن اشجع الناس من ٌعرؾ ماهٌة الخطر الذي هو ممبل
علٌه وما هً الوسابل التً تإدي الى درء هذا الخطر  ،والعدالة هً العلم بما ٌجب على
االنسان نحو االخرٌن والمناعة او ضبط النفس هً العلم بما ٌجب على االنسان نحو نفسه  ،ان
مرجع الفضٌلة العلم والفضابل كلها ال تتحمك بالنسبة الى للفرد اال عن طرٌك المران علٌها
فالتربٌة اذن شًء اساسً فً تكوٌن الفضابل فً االنسان ( ، )26ولما كانت الفضٌلة علما فال
ٌمكن لالنسان ان ٌعمل الشر وهو ٌعلم انه شر فالشر ٌؤتً من الجهل ولٌس من طبع االنسان
فاالنسان ٌعمل الشًء ان وجده نافعا مفٌدا وٌتركه اذا وجده مضرا مإذٌا فٌمكن اعتبار االخالق
السمراطٌة اخاللا نفعٌة اما افالطون فٌرى ان معٌار االخالق عند سمراط هو السمو الروحً
وان الفضٌلة خٌر والرذٌلة شر وٌجب ان تماس االعمال بممٌاس الؽاٌة التً تحمك السمو
الروحً وهذا تنالض بٌن من ٌصور االخالق السمراطٌة مرجعها المنفعة المادٌة وبٌن رإٌة
افالطون الذي ٌلزم ان تتجه االخالق الى السمو الروحً بصرؾ النظر عن جلب أي لذة او دفع
أي الم وخالصة الرأي ان سمراط ٌرى ان االنسان ٌبحث عن السعادة فإذا عرؾ ان الفضٌلة
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هً الطرٌك الوحٌد الذي ٌوصل الى السعادة فإنه ال ٌخطا طرٌمها وال ٌمكن ان ٌعمل االنسان
ما ٌإدي الى شماب ه وهو عالم بذلن مختار له واالشرار فً رأي سمراط ال ذنب لهم اال جهلهم
بحمٌمة مماصدهم او جهلهم بتحدٌد الوسابل التً تإدي الى الؽاٌات الطٌبة وعالجهم ٌكون
بتصحٌح معلوماتهم ال ٌنون اال الخٌر ا الخٌر انفسهم ولكنهم ٌجهلون حمٌمة هذا الخٌراو
ٌجهلون وسابله  ،فسمراط ٌطلب من الفرد ان ٌكون لنوعا مكتفٌا بذاته وال ٌكون عبدا لشًء
اخر ورؼم انه حث االفراد على اخذ حظهم من اللذات على ان تكون معتدلة أي كما فعل هو فً
حٌاته من حٌث االستمامة واالعتدال وضبط النفس  ،اما نظرته لالفراد كمجموعة تعٌش تحت
ظل لانون ففضٌلتها طاعة الموانٌن كشؤنه هو الذي تجرع السم ولضى على حٌاته دون ان
ٌخرج على لانون مدٌنته كما انه نادى بؤن العمل اساس الفضابل لكل انسان ولد خالؾ مواطنٌه
الٌونانٌٌن الذٌن كانوا ٌحمرون من شؤن االعمال الٌدوٌة فسمراط ٌفترض النٌة الطٌبة فً االنسان
وتحول هذه النٌة عن ؼاٌتها بسبب الجهل وهذا رأي ٌدل على ؼلو سمراط فً التفاإل الن
االنسان ٌمتزج فً طبعه باتجاهً الخٌر والشر وان اختلفت نسبته من شخص الى اخر ولعل
سمراط ٌتمنى ان ٌكون كل انسان سمراطا ولكن فً الحمٌمة االمنٌة شًء والوالع شًء اخر
فلٌس كل انسان سمراط  ،فاعتدال سمراط فً حٌاته كان مضرب االمثال وال ٌنفن الناس
ٌذكرون سٌطرته على شهوات جده  ،فمل ما شرب خمرا واذا شرب لم ٌستطع احد ان ٌجارٌه
فً الشراب على ان احدا لم ٌشاهده مخمورا وكان فً امور الحب افالطونٌا مهما اشتدت به
اسباب االؼراء  ،النه كان ٌتبع نزعته العملٌة وٌنصح بعدم التطرؾ واالندفاع (. )24
ولم ٌفصل سمراط بٌن العمل والنظر النه ٌعتمد ان العمل ٌموم على اساس المعرفة
الصحٌحة  ،فإن المجتمع اذا احسن تنظٌمه على المبادئ السمراطٌة ٌوضع كل انسان بحٌث ٌموم
بمنفعة ما  ،وماهٌة حٌاته تموم فً فعل ما هو صالح الدابه  ،ان الخٌر الحمٌمً اتصال عمل كل
فرد بخٌر المجموع لٌتحمك الخٌر االلصى وماهٌة كل جزء من االجزاء العلم المنظم  ،او حمٌمة
كل جزء فٌه ان كانت تمثل ال محالة فً ؼاٌته او خٌر الخاص كان اساس الحمٌمة المصوى لابما
فً ؼاٌة الكون وخٌره االلصى واذا كان هذا هو اساس كل حمٌمة كانت المعرفة بالتالً صدر
كل هداٌة للحٌاة االنسانٌة الن االنسان كجزء وصورة مصؽرة للكون ال ٌسعه ان ٌحصل على
خٌر كما ال ٌسعه ان ٌكون له وجود لٌس مستمدا من خٌر العالم ووجوده  ،فموة الخٌر  -فٌما
ٌسرى سمراط – هً التً تهب للموضوعات ما فٌها من معرفة ٌمٌنٌة فتجعلها معروفة وتهب
لعارفها لوة االدران هً ما ٌجب اعتباره ادران الحمٌمة  ،ومع ان المعرفة والحمٌمة كلتٌهما
جمٌلة جدا فمن الصواب ان نحكم ان الخٌر شًء ممتاز عنها وٌفولهما جماال (. )28
وفً عالم السٌاسٌة اٌضا ٌإكد سمراط على المعرفة الن الرجل السٌاسً ٌجب ان ٌكون
عالما واال فما فابدة المابد الذي ٌجهل لٌادة جٌشه لو اجمع الناس على انتخابه ومن الجدٌر
بالمالحظة تؤثٌر سمراط على تلمٌذه افالطون الذي نادى بؤن ٌحكم المدن الفاضلة فالسفة النهم
ٌعرفون خٌر االنسان الحمٌمً والؽاٌة من الحٌاة  ،وٌروي افالطون كٌؾ كان سمراط فً شؽل
ال ٌنمطع محاوال ان ٌضع اكفؤ الرجال فً مناصب الحكم فكان ٌسؤل اسبلة كثٌرة منها  ،اذا
اردت اصالح حذابً فمن ذا استخدم من الناس ؟ فٌجٌب شاب صؽٌر بموله نستخدم حذاء ٌا
سمراط  ،فٌنتمل سمراط بؤسبلة عن مهنة النجارٌن والنحاسٌن وؼٌرهم واخٌرا ٌسؤل سمراط
سإال ومن ذا ٌصلح سفٌنة الدولة ؟ كما ان سمراط لم ٌفرق بٌن الفرد والدولة وجعل الواحد
منهما مكمال لالخر او االصح اعتبر الفرد جزء من الدولة  ،كما اهتم سمراط بؤمر النفس واتخذ
الكلمة التً كتبت على معبد دلفً ( اعرؾ نفسن ) شعارا له الن معرفة النفس تإدي الى معرفة
لواها ونزعاتها ومٌولها وهذا هو موضوع علم النفس  ،ومعرفة النفس تإدي الى معرفة
الموانٌن المنطمٌة للتفكٌر الصحٌح وهذا هو موضوع المنطك ومعرفة النفس تإدي الى معرفة
طرق سلوكها وفالا لطبٌعتها الخاصة وهذا هو موضوع علم االخالق (. )23
وبناء علٌه ٌهتم سمراط بؤمر النفس واثبات خلودها فعندما ٌسؤل  ،هل تتبدد النفس بعد
الموت ؟ ٌرد لابال ان الذي ٌتبدد الجسم فمط النه كابن حسً  ،اما النفس فإنها جوهر عملً ال
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تمبل االنمسام او الفناء فحٌن ٌهاجم الموت انسانا ولد ٌتعرض الجزء الفانً منه للموت وهو
الجسد اما الخالد وهو النفس فإنها تنؤى عن طرٌك الموت حٌث تبمى خالدة سلٌمة وعندما ٌسؤل
سمراط سإاال اخر لم كانت النفس بالنسبة للجسم كالنؽم بالنسبة للوتر فإذا انمطع الوتر انتهى
النؽم  ،فاذا مات الجسم فهل تنتهً النفس اٌضا ؟ ٌجٌب سمراط ان الوتر سابك على النؽم وان
النؽم متولد من الوتر فالوتر سبب وجود النؽم بٌنما حال الجسم بالنسبة للنفس ٌختلؾ فالنفس
سابمة فً الوجود على الجسم وهً التً تإثر فً الجسم بٌنما النؽم ٌؤتً م العزؾ على الوتر
فالوتر سابك للنؽم والعزؾ سبب وجود النؽم  ،بٌنما النفس سابمة لوجود الجسم ومإثرة فٌه ،
وٌؤتً سمراط بادلة اخرى منها ان لكل شًء ضدا وهو ٌتولد من ضده  ،فالعدل ٌنشؤ من الجور
والٌمظة من النوم والنوم من الٌمظة وال بد ان ٌتولد الموت من الحٌاة والحٌاة من الموت واال فمد
تخالؾ الطبٌعة لاعدتها المضطردة فً جمٌع االشٌاء  ،فهنان سبل جدٌدة تإدي بنا الى النتٌجة
بؤن الحً ٌخرج من المٌت كما ٌخرج المٌت من الحً سواء بسواء ( ، )33ومن الجدٌر بالذكر
انه من الواضح بعد هذا االٌجاز ان سمراط هو الممدمة التً ال ؼنى عنها لدراسة مذهب تلمٌذه
افالطون .
افالطون السقراطي :
ال ٌذكر افالطون اال وٌتراءى من خالله سمراط وال ٌمر سمراط بذهن اال وبصحبته
تلمٌذه ونالل افكاره افالطون فكما ٌصح ان نمول افالطون السمراطً ٌجوز المول سمراط
االفالطونً فلم ٌعرؾ سمراط معرفة واسعة اال من خالل كتابات تلمٌذه افالطون وال نمرأ
افالطون اال ونلمس اثر مبادئ استاذه سمراط  ،تكاد المصادر تتفك على ان افالطون الذي ولد
فً اثٌنا عام  424ق  .م من اسرة من اشرؾ االسر الٌونانٌة وتثمؾ ثمافة تلٌك بمنزلة اسرته
االرستمراطٌة وتتلمذ على سمراط وعنده ومن العمر حوالً العشرٌن عاما واما اسمه افالطون
فمعناه الفصٌح او الواسع او عرٌض الجبهة او صافً الفكر  ،وكان حاد الذكاء عمٌك الفكر
حسن الحدٌث  ،وكان محبا للجمال فً اسلوبه ولم ٌكن زاهدا كما لم ٌكن مسرفا فهو ٌحب
الطعام والشراب والصحبة الحسنة ولم ٌتزوج افالطون فً حٌاته التجاهه اتجاها كلٌا الى
الفلسفة وانمطاعه لها وكان اسم ابٌه ارسطن وهو من اشراؾ الٌونان وحفٌد الملون اما امه فهً
من نسل سولون صاحب الشرابع وبدأ ٌتعلم فً اول امره اللؽة واالدب حتى لٌل انه نظم الشعر
ولكن لما استمع الى سمراط وهو ٌذم الشعراء ترن لول الشعر واتجه اتجاها كلٌا الى استاذه
سمراط الذي لزمه حوالً سبعة اعوام وكان ٌنظر الٌه باحترام عمٌك وكان لسمراط اثرا لوٌا
على فكر افالطون فمد الزمه منذ شبابه المبكر رؼم ان افالطون لم ٌذكر تارٌخ اتصاله بسمراط
بل انه ؼفل ذكر نفسه حتى فً المحاورات ذلن انه لم ٌذكر نفسه اال مرتٌن االولى فً محاورة
الدفاع ٌحث سمراط مع بعض اصحابه على لبول دفع الؽرامة والثانٌة فً محاورة فٌدون حٌث
ٌعتذر من عدم حضوره لمرضه ان الفضل فً اهتمام افالطون باالخالق ٌرجع الى سمراط فمد
اخذ حٌزا كبٌرا من دراساته وحتى انها امتزجت فً دراساته الطبٌعٌة والسٌاسٌة واننا نجد
ارسطو ٌمزج بٌن رأٌٌهما اذ ٌمول ان سمراط وافالطون رأٌهما واحد فً جمٌع االشٌاء (. )31
ولم ٌكن سمراط استاذ افالطون االوحد  ،فمد تؤثر بكثٌر ممن سبموه من مفكري الٌونان
فؤن افالطون كان ٌختلؾ فً حداثته الى الراطٌلوس وهو فٌلسوؾ تتلمذ على هدللٌطس وكان
احد اتباعه ولد اخذ عنه افالطون فكتب عنه ما روى عن هٌراللٌطس (  445 – 543ق.م )
ان جمٌع االشٌاء المحسوسة فاسدة وان العلم ال ٌحٌط بها  ،كما تؤثر افالطون بفٌثاؼورس
وبارمن ٌدس وهٌراللٌطس واستمد من فٌثاؼورس االتجاه الدٌنً واالٌمان بالخلود واللول بالحٌاة
االخرة وكل ما ٌنطوي على تشبٌهه الذي صور فٌه ان اهل هذا العالم ٌعٌشون فً كهؾ وال
ٌشهدون الحمٌمة وكذلن احترامه للرٌاضة وخلطه بٌن العمل والنظر الصوفً خلطا ال ٌكاد ٌفرق
فٌه احدهما عن االخر واستمد من بارمنٌدس االٌمان بؤن العلم الوالع ابدي ال ٌمع فً الزمن
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وبؤن التؽٌٌر ال بد ان ٌكون وهما وعن هٌراللٌطس استمى المذهب السلبً الذي ٌمرر ان العالم
المحسوس ال دوام فٌه لشًء ما  ،فإذا جمعنا هذا المذهب الى مذهب بارمنٌدس انتهٌنا الى
النتٌجة بؤن المعرفة ال تستمد من الحواس وانما ٌكونها العمل وحده وهذا الرأي نفسه البم النزعة
الفٌثاؼورٌة كل المالبمة وهذا المزٌج من منطك بارمنٌدس ومن حدٌث عن الحٌاة االخرة مستمد
من فٌثاؼورس واالورفٌٌن انتج مذهبا وجد انه ٌرضً العمل والعاطفة الدٌنٌة على السواء  ،كما
اخذ افالطون عن سمراط اهتمامه بالمسابل االخاللٌة ومٌله الى البحث عن تعلٌالت للعالم تكون
الرب الى التعلٌالت الؽاببه الى التعلٌالت المٌكانٌكٌه فلمد شؽلت راسه فكره الخٌر اكثر مما
شؽلت رإوس الفالسفة السابمٌن لسمراط ومن العسٌر اال نؽزو هذا الجانب الى تؤثٌر سمراط
( )32مهما ٌكن من تؤثر افالطون بؤفكار فالسفة سابمٌن اال ان التؤثٌر االعظم الستاذه سمراط
سواء كان ذلن فً اسلوبه او فً نمط تفكٌره ومن المالحظ امتزاج شخصٌة سمراط بشخصٌة
افالطون حتى لٌصعب على المرء ان ٌفرق بٌن الرأي هل هو لسمراط حما نمله افالطون بؤمانة
؟ او ان افالطون ٌرٌد الفكرة وٌنسبها الى سمراط بعد ان ٌصوؼها بؤسلوبه االخاذ  ،لذلن ٌاللً
بعض الباحثٌن صعوبة فً الحكم على افالطون هل صور سمراط كما ولع فً التارٌخ فعال ام
ان افالطون اتخذ منه لسانا ٌعبر عن ارابه ؟ ومهما ٌكن فإن هنان حمٌمة ال ٌمكن اخفاإها وهً
ان افالطون تؤثر بسمراط والزمه مدة من الزمن وسٌطر على تفكٌره حتى بعد موته السٌما من
الناحٌة االخاللٌة  ،فالمحاورات التً تعالج الفضابل االخاللٌة والتً كتبها افالطون فً صدر
شبابه ٌظهر فٌها اثر سمراط واضحا حتى ان المإرخٌن اطلموا علٌها اسم المحاورات السمراطٌة
 ،واذا كان الكال م الذي ذكره افالطون فً محاوراته لم ٌمله سمراط اال انه البد ان تكون االفكار
التً لالها سمراط فً محاوراته اثارها افالطون بؤسلوبه السٌما اذا علمنا ان الفلسفة الٌونانٌة لبل
سمراط كانت متجهة الى البحث فً اصل االشٌاء وجوهرها بٌنما اتجهت على ٌد سمراط
وافالطون الى االنسان والى البحث فً الماهٌات اوال حٌث ان الوجود الحمٌمً لٌس هو الوجود
المادي بل الوجود الروحً كما ٌتبع افالطون سمراط فً التعلٌم اذ انه امتنع عن اخذ االجور من
جراء التعلٌم أي كما كان ٌفعل سمراط من لبله مع العلم انه كانت توجد مدارس تؤخذ على
التعلٌم اجرا كالسوفسطابٌٌن (. )33
مصنفاته االخالقيه :
تجمع المصادر على ان مإ لفات افالطون الفلسفٌه لد حفظت كلها وٌنسب الباحثون الٌه
مبة وثالثٌن تؤلٌفا وهً لٌست مإرخة والموضوعة وضعؤ تعلٌمٌا وانما كانت على شكل
محاورات ٌتمٌز اسلوبها بانه اسلوب ادبً فلسفً وربما ٌوجع السبب الن افالطون نشؤ شاعرا
ٌكتب المصص الشعرٌه ولكن بعد اتصال سمراط مزلها وهو وان ؼٌر فً الصوره اال انه بمً
بالجوهر كما هو من حٌث بمً ٌكتب عن طرٌك المحاورات فكانه ابدل بكتابة المصص الشعرٌه
رواٌات فلسفٌه ٌحدد مكانها وزمانها واشخاصها وٌبدأ حواره بؤسلوب نثري فلسفً رابع ولعل
السبب المهم فً طرٌمة كتابته انه اراد ان ٌمتفً اثر استاذه سمراط فٌسجل المحاورات التً كان
ٌتبادل مع خصومه فؤراد افالطون ان ٌصور سمراط تصوٌرا حٌا كما ولعت له الحوادث محددا
مكانها باالضافة الى التناع افالطون بان المنهج الجدلً هو الذي ٌكشؾ الحمٌمة  ،رتب
االلدمون هذه المصنفات على شكل الحوار او موضوعه ولم تكن حسب ترتٌبها الزمنً  ،انما
لسموها الى تسعة السام سموها رابوعات الن كل لسم ٌحتوي على اربعة مصنفات وفً الولت
الحاضر ٌمكننا ان نمسم محاورات افالطون حسب ترتٌبها الزمنً بعد ان اجتهد المحدثون
ودرسوا مإلفاته واستعملوا طرابك النمد الباطن وفحصوا مٌزات كل مإلؾ من حٌث اللؽة
واالسلوب االدبً والفلسفً فمسموها الى ثالثة اصناؾ ووضعوا كل مجموعة مع بعض بالنسبة
الى اسلوبها  ،فمثال كتاب الموانٌن او النوامٌس كما هو معروؾ فً الكتب العربٌة وهو اخر ما
وضعه افالطون ووضعوا المحاورات التً تشبهه على انها وضعت فً دور الشٌخوخة اما فً
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دور الشباب فالمحاورات ؼٌر المشابهة لمحاورات الشٌخوخة وفً دور الكهولة المحاورات
التً تجمع بٌن مٌزات المجموعتٌن وان كان هذا الترتٌب ال ٌزال فٌه التمدٌم والتؤخٌر موضوع
نماش علٌه ٌمكن ترتٌب المصنفات حسب الموضوعات الى اربعة السام -:
اوال  :الموضوعات التً تتناول االلهٌات .
ثانٌا  :الموضوعات التً تكلم فٌها افالطون عن الطبٌعٌات .
ثالثا  :ما ٌتعلك بعلم النفس واالخالق .
رابعا  :الكتب السٌاسٌة .
ومما الشن فٌه ان فلسفة افالطون جمٌعها تدور حول هذه الموضوعات التً استؽرلت
محاوراته جمٌعا  ،اال ان المهم فً هذا البحث هو المحاورات التً تدور حول المسابل االخاللٌة
فإنه تناولها فً محاوراته االولى النه كان متؤثرا فً بداٌة حٌاته بسمراط االخاللً  ،ثم انتمل
بعدها ٌطرق المواضٌع االخرى من الهٌة وطبٌعٌة وسٌاسٌة حتى ان محاوراته االخاللٌة سمٌت
بالمحاورات السمراطٌة وال ٌخفى ان فلسفة افالطون بصورة عامة مطبوعة بالطابع االخاللً
حتى فً محاوراته االخرى من سٌاسٌة وطبٌعٌة ومن اهم المحاورات التً تصدى فٌها للمسابل
االخاللٌة :
 ( خرمٌدس ) فً ماهٌة العفة والفضٌلة ولها ثالث حدود  :االول  ،انها االعتدال فً العمل .()34
والثانً  ،انها عمل ما هو خاص باالنسان بما هو انسان  .والثالث  ،انها علم الخٌر والشر
 ( الخٌس ) فً تعرٌؾ الشجاعة .()35
ومدار البحث فً هذه المحاورات الثالث
 ( لٌزٌس ) فً الصدالة والمودة بٌن االصدلاءهو  :هل ٌمال عن الشجاع انه شجاع وعن الضعٌؾ انه ضعٌؾ اذا كانت الشجاعة ؼٌر ممٌزة
فٌه ولم ٌكن له بها علم  ،أي هل ٌسوغ اسم الفضٌلة على االنسان بدون ان ٌكون له علم بها
وتوجٌه الهمة الٌها ؟
 ( اوطٌفرون ) وهً فً ماهٌة التموى  ،وانها لٌست العبادة باالعضاء فمط وال بالمول فمطوال باالعمال فمط وال بالعلم بما ٌجب دون العمل .
 ( بروتاؼوراس ) فً السوفسطابً ما هو وما الفابدة من تعلٌمه وهل ٌمكن تعلٌم السٌاسةوالفضٌلة  ،وهل الفضٌلة وحدة او اكثر ؟ وفً ان من ٌعلم الخٌر والشر ٌعلم عوالبها فال ٌفعل
الشر اذ ما من احد ٌرٌد الشر لنفسه .
 ( اٌون ) تبحث فً ماهٌة الشعر وهل الشعر علم ثابت او هو الهام ؟ ولد توصل الى انالشاعر الحمٌمً كااللة لموة الهٌة تنطوي بواسطته وٌمصد من وراء ذلن ان الفضٌلة تؤتً هكذا
اٌضا .
 ( مٌنون ) ٌعرؾ فٌها الفضٌلة  ،وتدور المحاورات حول ان الفضٌلة علم اذا للنا انهااستعداد طبٌعً ال ٌكتسب بالتدرٌس فهً ال تمبل التعلٌم أي انها ال تمبل شٌبا جدٌدا لم ٌكن له
وجود فً النفس من لبل  ،واذا اجٌز لزوم هذا االستعداد الطبٌعً فٌمكن المول ان الفضٌلة علم
فإذا كانت علما فٌجب البحث عن ماهٌة العلم وشروطه وبٌان ان العلم ما هو اال تذكر المعارؾ
السابمة التً اك تسبتها النفس فً حٌاة سابمة لبل هبوطها الى هذا العالم  ،أي ان النفس عاٌنتها
فً الحٌاة السماوٌة التً كانت تعٌشها وتعلمها .
 ( فٌالبوس ) محاورة فً ماهٌة اللذة وعاللتها باالخالق وان الخٌر االعظم لالنسان هواالعتدال والجمال وٌنتهً فٌها الى الحكمة اسمى انواع اللذة .
 ( احتجاج سمراط ) تدور حول دفاع سمراط فً المحكمة عن نفسه اذ اتهم بإفساد الشبابوعدم االعتماد بآلهة المدٌنة وظهر فٌها سمراط بمظهر الحكٌم الذي ال ٌخاؾ اعداءه الذٌن
اتهموه ظلما وال ٌخاؾ الموت الن الموت مرحلة فً حٌاة االنسان وال ٌخاؾ مما بعد الموت
النه سٌلتمً بنفوس خٌرة وارواح حكٌمة سبمته الى العالم االخر وسوؾ ٌسعد بلمابها .
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 ( الرٌطون ) وفٌها ترى سمراط ٌحاور الرٌطون الذ حبذ له الفرار من سجنه فبٌن سمراطان على الفرد ان ٌحترم لوانٌن بالده وبٌن لتلمٌذه اال ٌمابل الشر بالشر فإذا ظلمه اهل مدٌنته
فلٌس من العدل ان ٌخرق لوانٌن المدٌنة .
 ( جورجٌاس ) محاورة فً نمد السوفسطابٌٌن تبٌن لهم ان الفن ال خٌر فٌه اذ لم ٌفرق بٌنالخٌر والشر ولم تكن له اهداؾ اخاللٌة سامٌة بل ان فٌه كل الخطر اذا التصر على على اثارة
الشهوات فحسب وان الخطٌب اذا لم ٌنتصر للعدل فلٌس هو من البالؼة فً شًء الن البالؼة
هدفها العدل وٌجب على الخطٌب اذن ان ٌكون على علم بالخٌر .
 ( فٌدون ) ٌبرهن فٌها على خلود النفس . ( المؤدبة ) ٌبٌن مذهبه فً الحب وٌشرح نظرٌته فً الحب الفلسفً او الحب االفالطونًكما اشتهر بٌن الناس .
 ( المٌبٌادس ) وفٌها فكرتان اساسٌتان  ،االولى ان ما هو عدل فهو نافع فال تنافً بٌنالعدالة والمنفعة  ،والثانٌة ان معرفة الذات لٌست معرفة الجسم بل معرفة النفس والنفس
االنسانٌة فٌها جزء الهً وهو العمل (. )36
الطبيعت واالخالق :
بالرؼم من ان افالطون تؤثر تؤثرا كبٌرا فً بحوثه االخاللٌة بسمراط اال انه لم ٌكتؾ كما
اكتفى سمراط بنظرٌة االخالق ونظرٌة المعرفة  ،وانما جعل الطبٌعٌات متصلة باالخالق او
بعبارة ادق  ،ان فلسفة افالطون وان كانت تنصب اصال فً الوجود كله فان الؽرض من وراء
تؤمالته الفلسفٌة كان ٌموم فً ( الخٌر ) الذي ٌدرن بؤعتباره اساس الوجود والمعرفة على
السواء  ،وبهذا تتوحد ماهٌة الوجود وؼاٌته  ،فالوجود الطبٌعً لٌس ؼاٌة فً نفسه وانما
مجموعة وسابل تهدؾ الى ؼاٌة  ،وهذه الؽاٌة ال تكون خٌرا حمٌمٌا اال بممدار اتصالها بؽاٌة
المجموع او خٌره االسمى  ،فاالنسان كصورة مصؽرة للكون ال ٌسعه ان ٌصٌب خٌرا او ٌكون
ل ه وجود اال اذا كان مستمدا من خٌر العالم ووجوده وذلن ام كل نشاط عملً ٌهدؾ الى تحمٌك
ؼاٌة وكذلن الحال فً االنسان كفرد بممدار حظه من تحمٌك ؼاٌة ٌكون حظه من االسم الذي
ٌطلك علٌه  ،فالحاكم هو بالضرورة الذي ٌحمك الخٌر والرفاهٌة لشعبه فإن اخطؤه التوفٌك سلبنا
عنه صفة الحاكم .
لمد جعل افالطون الطبٌعه مكمله لالخالق االنه اثبت وجود هللا وصلته بالعالم وعناٌته
له او لهذا نراه ٌلزم احترام الدٌن فً مدٌنته الفاضلة وٌرى ان االلحاد نشؤ عن مصدرٌن وهما
مادٌة الفالسفة الطبٌعٌٌن ونسبٌة السوفسطابٌٌن فالعالم ٌرأٌهم بجمٌع ما فٌه حتى النفوس عبارة
عن حركات ؼٌر عالله للعناصر المادٌة ولد رد سمراط وافالطون علٌهم بؤن مرجع كل حركه
الى النفس التً تعمل التدبٌر وتسعى الى ؼاٌة العالم ملًء باالنفس والنفس خٌره بالطبع وتستمد
النفوس ما فٌها من خٌر من النفس الكاملة الخٌر اما السوفسطابٌن فٌعدون االنسان ممٌاس
االشٌاء جمٌعا وٌنكرون الحمابك المطلمة وٌذهبون الى ان الدٌن واالخالق ثمرة العرؾ
وٌزعمون ان الموه فوق الحك وان الفن والمانون ال ٌعتمدان على اصل فً الطبٌعة وهذا سبب
فساد المدن واالسر وبالتالً فهو اصل االلحاد.
ان الفالسفه لبل افالطون بثوا هللا فً جمٌع االشٌاء فمد أكد طالٌس ان كل شًء محلوء
باالله ورأى هٌرافلٌطس ان هللا اب كل شًء والواحد عند بارمنٌدس هو هللا وهو العالم وجمٌع
هإالء الفالسفة الهوا العالم وعدوا العناصر المادٌة الهٌة النها خالدة  ،ولكن مولؾ افالطون
ٌختلؾ عنهم اذ جعل هللا اسمى من العالم وجعل العالم على صورة االله  ،فالعالم الهً ولكنه
لٌس الها ( )34وهو بهذا ٌرتفع بالماهٌات عن الوجود الحسً  ،فالعالم عنده مركب من هٌولى
وصورة  ،لكن الصورة عنده مفارلة للهٌولى .
ٌعرض افالطون لفكرة تكوٌن العالم حٌث ٌرد على المابلٌن بان الطبٌعة حاصلة فً ذاتها
على علة وجودها وبالتالً فانه ال مدبر لها وال عمل ٌحل فٌها وان كل ما ٌحدث فً الطبٌعة انما
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هو من اثر الصدفة البحتة وحركات العناصر المادٌة بدون تدخل العمل او الصانع االلهً  ،فٌرد
افالطون على هإالء مإكدا ضرورة المول بصانع الهً حاصل فً ذاته على العلم والتؤمل ،
ففً البدء كان الصانع فصنع من كتلة العالم – وكانت فوضى – فبث فٌها النظام وهو اجمل ما
فً العالم – النفس الكلٌة ومن النفس الكلٌة صنع العناصر االربعة  :الماء والهواء والنار
والتراب  ،ومن هذه العناصر االربعة صنع االنسان وبمٌة االحٌاء وانه اتم تنظٌم العالم فً حمبة
سابمة على الزمان وانه خلك الكواكب عن طرٌك النفس االولى من اجل ان تكون حاسبة للزمان
وانه ٌرى ان الزمان هو حركة السماء  ،وان الحركة هً اختالؾ وتؽٌٌر فً العنصر (. )38
ولد اثبت افالطون وجود هللا واتى بدلٌلٌن  :نظام الكون وحركته  ،اما نظام الكون فان
هذا العالم ٌمتاز بنظام دلٌك فً سٌره وهندسته وال بد من منظم عظٌم نظم هذا الكون العجٌب
ولٌس هذا المنظم ؼٌر هللا  ،اما حركة الكون فإنها سبعة  ،حركة دابرٌة ومن خلؾ الى امام
ومن امام الى خلؾ ومن ٌمٌن الى ٌسار ومن ٌسار الى ٌمٌن ومن اعلى الى اسفل ومن اسفل
الى اعلى وحركة العالم دابرٌة منظمة ال ٌستطٌعها العالم بذاته فهً معلومة لعلة عاللة وهذه
العلة هً هللا  ،هللا موجود وانكاره جرٌمة ٌعالب علٌها المانون  ،كما انه اول االشٌاء ولو لم
ٌكن هو االول لما ابدع العالم  ،فابداعه للعالم دلٌل على لدمه وسبب ابداعه للعالم وتنظٌمه له
انه اراد ان ٌنعم علٌه بفضله وخٌره وال تكتسب الفضٌلة اال اذا جعلنا هللا ؼاٌتنا التً ننشدها
ونتوق الٌها  ،الن هللا ٌرى الكل وان كنا ال ندرن ذلن السبب جهلنا بالخٌر الذي ٌفٌض به هللا
على العالم او ربما تعمٌنا مصالحنا عن خٌر المجموع فإذا جاز لنا التشبٌه بالمول ان هللا فً
نعمته على الكل والجزء كالطبٌب الذي ٌهمه االنسان ككل رؼم انه ٌهتم بالجزء  ،ولهذا اذا
اصابنا مصاب فال نحزن ونشعر بان هللا ٌرٌد بنا الشر الننا لو ادركنا انسجام العالم ككل تبٌن
لنا ان كل ما ٌحدث لنا هو خٌر ورعاٌة ٌ ،رى افالطون ان البارئ االول هو علة االنٌات
العملٌة الدابمة واالنٌات الحسٌة الدابرة وهو الخٌر المحض والخٌر ال ٌلٌك بشًء من االشٌاء
كما ٌلٌك به وكل ما كان فً العالم االعلى والعالم االسفل من خٌر فلٌس ذلن من طباعها وال من
طباع االنٌات العملٌة وال من طباع االنٌات الحسٌة الدابرة لكنها من تلن الطبٌعة العالٌة  ،وكل
طبٌعة عملٌة وحسٌة منها بادبة وان الخٌر انما ٌنبعث من الباري فً العالمٌن النه مبدع االشٌاء
ومنه تبعث الحٌاة والنفوس الى هذا العالم وانما ٌتمسن هذا العالم بتلن الحٌاة والنفوس التً
صارت من العلو فً هذا العالم وهً التً تزٌن هذا العالم لكً ال ٌتفرق وٌفسد (. )33
ٌوحٌنا أفالطون كثٌرا بوجوب االلتداء باهلل أو باالحرى ان نتشبه به النه مثال الخٌر الذي
ال ٌصدر عنه شر وانه ممٌاس االشٌاء ولٌس االنسان كما ٌمول السوفسطابٌون  ،فمرجع
الفضٌلة عند االنسان ان ٌتجه بكلٌته إلى هللا  ،كما ان أفالطون ٌشبه هللا بالنسبة لعالم العمل
بالشمس لعالم الحس وكما ان الشمس تضًء الكون امام الحس كذلن هللا ٌضًء الطرٌك امام
العمل برإٌة المعموالت ثم ٌحاول أفالطون ان ٌوضح الفرق بٌن الرإٌة العملٌة الواضحة وبٌن
رإٌة االدران الحسً المشوشة بمثال ٌسوله من حاسة البصر فهو ٌرى ان البصر ٌختلؾ عن
سابر الحواس فً انه ال تكفٌه العٌن والموضوع المربً وحدهما بل ال بد له من الضوء اٌضا
فنحن نرى االشٌاء التً تسطع علٌها الشمس رإٌة واضحة  ،فؤما ساعة الؽروب فتضطرب
الرإٌا  ،وفً الظالم الحالن ال نرى شٌبا على االطالق فعالم المثل هو ما نراه حٌن تكون
الشمس ساطعة بضوبها على المربٌات اما عالم االشٌاء العابرة فعالم مضطرب كالذي نراه
ساعة الؽروب  ،فالعٌن هنا شبٌهة بالروح والشمس باعتبارها مصدر الضوء شبٌهة بالحمٌمة أو
الخٌر  ،أي ان الروح مثل العٌن اذا استمرت على ذلن الذي تضٌبه الحمٌمة والوجود ادركت
وفهمت وفاضت ذكاء اما اذا استجارت إلى ىؽروب الصٌرورة والفناء فعندبذ ال تحصل إال على
اراء فمط ثم تراها تتخبط خبط عشواء تعتنك هذا الرأي حٌنا وذلن الرأي حٌنا اخر وتبدو خالٌة
من الذكاء  ،ان ما ٌخلع على ما نعرفه وما ٌخلع هو العرفان على الشخص العارؾ وهو ما
ٌسمى مثال الخٌر الذي هو اصل العالم (. )43
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اخلـامتت :
ٌحتل أفالطون أهمٌة عظمى فً تارٌخ الفكر الفلسفً بدون منازع فهو فٌلسوؾ ترن
بصمة كبٌرة وواضحة اذ نالش العدٌد من المواضٌع المتنوعة وكان حاد الذكاء وعمٌك الفكر
حسن الحدٌث محبا للجمال واالدب االمر الذي انعكس فً اسلوب كتاباته ولد انصب اهتمامه
الشدٌد على االخالق وٌرجع الفضل فً ذلن إلى استاذه سمراط فمد اخذت االخالق حٌزا كبٌرا
من دراساته وكتاباته وحتى انها امتزجت فً دراسته الطبٌعٌة والسٌاسٌة والفنٌة واالدبٌة بناءا
علٌه ٌمكن عد أفالطون مإسس علم االخالق الذي ال ٌزال مجاله موضوع خالؾ بٌن الباحثٌن
الن طبٌعته وعاللاته بؽٌره من العلوم من الخالؾ بٌن العلماء فً شتى المدارس وهذا ال ٌملل
من أهمٌة هذا العلم الذي ٌضع المثل العلٌا للسلون االنسانً وٌضع المواعد التً تحدد استمامة
االفعال االنسانٌة وصوابها وٌدرس الخٌر االلصى باعتباره ؼاٌة االنسان المصوى وهً ؼاٌة
انسانٌة خالصة تكمل صاحبها وتزٌد من انسانٌته من هنا لبل ان علم االخالق ٌضع الموانٌن
التً ٌنبؽً ان ٌسٌر بممتضاها السلون االنسانً .
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